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Fra september 1944 til 9. 5. 194; tjenestegjorde undertegnede
blanåt "Cjestene- pA Gimle. Den 9. mai 194;, etter at Quialing hadde
forlatt Gimle om morgenen, oppholdt Jeg meg s&~en med en del andre
"Gjester U i vaktmester Nordbys leilig!let. Ved 9-tiden ble jeg av Øatr1ng
tnnkallt til A møte 1 Quislings private arbeidsværelse. Per Jahr og
BJørn østring var da tilstede der. Jahr og Øatring la deretter tram
tilsynelatende alt av arkivøaker og pakket ~em ned i 3 dokumentmapper
som tilsammen kunde måle omtrent ~ meter i tykkelse. Den ene mappen
var av lyst gult tykt avinelær, den andre litt mørkere brun med glideu.. og uten hank mens den tredje mappen var sort. Jahr og østring aa
at mappene 8kul~e bringes vekk fordi en fryktet at dokumentene kunde
bli ødelagt av uvedkofMl8nde. Ø8 tring ga beskj ed om at mappene skUld.
leverea til høyeste politiembedsmann på Møllergt. 19. Østring ga videre
beskJed om at også Niela Aalholm og Kaare :lIiik .kulde dra innoves- til
byen. Aaholm. Wiik og jeg forlot da straks Gimleområdet ad. den mast
upåaktede vei med en dokumentmappe hver under armen. Klokken var da .
omtrent 10. Vi var imidlertid bare kommet såvidt forbi Huk ~\venue d.a
vi ble innhentet aven per&onbil hvor det satt et par polltImenn og
iethverttall en arrestert US-mann (Kalling, BygdØ). Bilen atoppet og
den ene politimannen spurte hvor vi skulda hen. Vi svarte'at vi skuld.
til Wøllergt. 19 tor å levere noen dok~enter. Han noterte navnane våre
og klokkeslettet og ba oss gå snareste vei til Møllergt. 19 og m41de oas
pl et. bestemt værelaesnummer som siden viste aeg å være Kriminalpolitiet
Ekapedisjon i annen etasje. Politimannen v11de varsle vår anko~t. Vi
ank~ til nevnte værelse ved 11-tiden og d~ vi fort~lte vArt erend, ble
vi vist inn i naboværeleet og mottatt aven hrtyere politiembedamann hv1i
navn ble oppgitt å være Helnrich Ueyer. Vi overleverte de tre mapp4ne
til poli tieUlbedsmanneu som noterte hacl vA,re 0J:'plysnlnger og navn. Ran
spurte om vi var forberedt på å bli Sl'restert, hvortil vi 8varte at vl
var forberedt på allt. IIan heklaget, I'uen måtte arrestere 088. Navnene
vAre ble deretter innført i en JOW-nLl~.
Vi ble overført til j·.lærbar&'Vej,cn og AalholJn, ~~iik og jeg'
ble skillt ad. Under :~i81ing8aken j~ikk jeg t"or :første gang undor
arrøstasj onen ae en ,,-vis. Det var flV~'r~en8 GMg tt • og Jeg huaker at
Quisling f'lere Z8J~er etterlyste {\()k.l1.!ncnter fra sitt pr1vatarldv. Noen
dokumenter' var !-:omrnet t"rc~1iil rettnp6.ken, manE andre ikke varkouunet
tram. Jeg vilde gj(!rne mo"",. ifra at jeg hadde vært med og levert privat
arkivet på Iløllergt. 19, weu 61'CarJneer hadde viat mag at det var helt
nytteløst , forsØke å få tale med vaktmester eller inspektør i Åkebergveien pA .den tid. Imidlertid ble Jeg et par dager senere innkallt til

